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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herinnert eraan dat vrede meer is dan 'geen oorlog', en dat er geen vrede mogelijk is zonder 
gerechtigheid; herinnert er tevens aan dat een vredesproces slechts dan volledig ter hand kan 
worden genomen als vrouwen daar op gelijke voet bij worden betrokken; wijst erop dat 
beëindiging van vijandelijkheden niet per definitie inhoudt dat vrouwen veilig zijn, en 
herhaalt dat vrouwen een actieve rol spelen in veranderingsprocessen, waarvan zij, onder 
meer door het lanceren van vredesinitiatieven, al meermaals blijk hebben gegeven;

2. roept op tot het opstellen van een Europees actieplan voor de tenuitvoerlegging van Resolutie 
1325 van de VN-Veiligheidsraad en verzoekt de Europese Commissie om er bij de 
partnerlanden op aan te dringen nationale actieplannen op te stellen; stelt een herziening voor 
van de richtsnoeren van de EU inzake de bescherming van de mensenrechten ter waarborging 
van een onverkorte naleving van bovengenoemde resolutie; 

3. juicht de goedkeuring van Resolutie 1820 van de VN-Veiligheidsraad toe, met name de 
erkenning dat seksueel geweld een bedreiging vormt voor de internationale vrede en 
veiligheid;

4. benadrukt dat adviseurs op het gebied van de genderproblematiek en opleidingen voor 
gendermainstreaming deel moeten uitmaken van alle EU-missies (bemiddelings- en 
onderhandelingsteams, politie- en vredeshandhavingsmissies, enz.) en dat deze voor ten 
minste 40% uit vrouwen moeten bestaan op alle niveaus, inclusief de hoogste leidinggevende 
niveaus;

5. wijst erop dat vredesonderzoek, conflictpreventie en -oplossing, vredesoperaties, herstel en 
wederopbouw na conflicten, financiële instrumenten, landen-/regionalestrategiedocumenten 
en de planning van alle externe interventies ook vanuit genderperspectief bekeken moeten 
worden;

6. roept het Europees Instituut voor gendergelijkheid op onderzoek te doen naar 
gendermainstreaming in de externe missies van de EU;

7. acht het noodzakelijk dat alle delegaties van de Europese Commissie in derde landen een 
knooppunt voor genderkwesties opzetten dat beschikt over een passend mandaat en passende 
competenties en middelen;

8. beklemtoont dat lokale vrouwenorganisaties en internationale netwerken van vrouwen voor 
vrede geraadpleegd en ondersteund moeten worden; bepleit politieke en financiële steun, 
training, capaciteitsopbouw en technische bijstand, onder meer ten behoeve van 
vredesbesprekingen en vreedzame oplossing van conflicten;

9. benadrukt dat de genderdimensie meegenomen moet worden bij het onderhandelen over en 
uitvoeren van vredesakkoorden om de grondwettelijke bescherming van vrouwenrechten te 
bevorderen;
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10. acht het van cruciaal belang dat een einde wordt gemaakt aan de straffeloosheid van 
gendergerelateerde geweldsmisdrijven en om deze misdrijven voor zover haalbaar uit te 
sluiten van de mogelijkheden van amnestie;

11. wijst erop dat programma’s voor ontwapening, demobilisatie en re-integratie (DDR) 
specifieke regelingen voor vrouwelijke ex-strijders moeten omvatten;

12. verzoekt de EU om bij de ondersteuning van de hervorming van de veiligheidssector (SSR) 
na conflicten tevens het genderaspect te laten meewegen, via het verschaffen van 
gendertraining en -expertise op het gebied van grondwet, verkiezingen, politie en het 
gerechtelijk apparaat;

13. onderstreept dat de deelname van vrouwen aan verkiezingen in een postconflictland moet 
worden ondersteund door middel van specifieke programma’s en met quota op alle niveaus;

14. acht het van cruciaal belang om vrouwen te betrekken bij economische activiteiten in 
postconflictsamenlevingen teneinde hun sociaaleconomische positie te versterken, en 
benadrukt de positieve rol van microkredieten in dit verband;

15. beklemtoont dat vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld, volledige 
toegang moeten krijgen tot gezondheidsdiensten op het vlak van seksualiteit en voortplanting, 
alsmede programma's die deze vrouwen ondersteunen bij de bestrijding van de stigmatisering 
waar zij mee worden geconfronteerd;

16. bepleit de naleving en handhaving van de gedragscode voor VN-personeel dat werkzaam is 
in postconflictgebieden en roept op tot zero tolerance ten aanzien van seksueel geweld door 
vredeshandhavers of medewerkers van ngo's;

17. acht het noodzakelijk om rekening te houden met de genderdimensie bij de omgang met 
vluchtelingen en in eigen land ontheemden, onder meer bij het opzetten van 
vluchtelingenkampen.
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